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Městská policie Tanvald

Tel.: 725 095 123
Vaše všímavost pomůže 

městské policii!

Pokračování na str. 2

Pozvánka 
do digitálního kina

Filmy ve formátu 3D 
(s brýlemi) v listopadu

Předprodej od 26. 10. 2009 v kině 

6. a 7. 11. G - Force 
od 17 hod.  130 Kč

14. 11. Noc oživlých mrtvol
od 19 hod.  70 Kč

21. 11. Monstra vs. Vetřelci
od 17 hod.  105 Kč

27. a 28. 11. Vzhůru do oblak
od 17 hod.  130 Kč 

Na prosinec 
připravujeme

 

Cesta na Měsíc 
Zataženo, občas trakaře 

Vánoční koleda
Avatar

Kalamita uzavřela 
silnici okolo Souše
Nepříznivé přírodní podmínky uzavřely 

provoz na silnici II/290 Souš – Smědava. 
„Stalo se tak na základě informací meteo- 
rologů, že teplota naměřená na meteo-
stanici Souš tři dny po sobě klesla pod 
bod mrazu. Silnice se uzavřela o půlno-
ci z 16. na 17. října. Spojnice mezi 
Frýdlantským výběžkem a Jabloneckem 
se s příchodem prvních mrazíků uzavírá, 
aby se zamezilo zvýšenému riziku zne-
čištění nádrže. „Letos se silnice v pod-
statě uzavřela sama, protože napadlo 65 
centimetrů sněhu,“ uvedl mluvčí Libe-
reckého kraje Ivan Langer. O zprovoz-
nění silnice okolo Souše bude veřejnost 
včas informována.

- veš -

Přívaly sněhu spolu s vichřicí udeřily 
v polovině října s nebývalou silou. Ke 
slovu přišlo zimní oblečení, zimní pneu a 
také lopaty. Se sněhovou kalamitou se 
museli poprat všichni. Plné ruce práce 
měli zaměstnanci technických služeb, 
kteří ještě pár dní před tím zametali listí. 
Najednou museli zasednout za pluhy a 
zimní techniku a navíc likvidovat popa-
dané větve a polámané stromy. 
„Ulomená špička ze vzrostlého smrku 
poškodila sloup veřejného osvětlení 
v Nemocniční ulici, o kousek dál ovocný 
strom spadl do cesty poblíž stanice RZS. 
Také tam poškodil sloup veřejného 
osvětlení,“ říká Václav Černý z odboru 
rozvoje MěÚ Tanvald, s tím, že větve a 
části stromů padaly na sloupy veřejného 
osvětlení také ve Žďáře, kde navíc potr-
haly elektrické vedení. Velké mokré pří-
valy sněhu zatěžkávaly větve stromů, ze 
kterých ještě nestačilo spadnout listí.  
Vzrostlé stromy se lámaly před očima 
jako sirky a bylo o strach pod nimi pro-
cházet. „Nejvíc škod sníh a vichřice na-
páchala na autokempu. Na motokroso-
vou kotlinu jsme jezdili v pátek 16.10. 
snad každé dvě hodiny. Odstranili jsme 
popadané stromy, ale za chvíli byly na 
zemi další. Byl to nekonečný maratón. 
Další vážně zasaženou lokalitou byl 
Český Šumburk, kde spadl strom mezi 

Sněhová nadílka nečekaně silně za-
sáhla do života ve městě. 15. října zko-
labovala doprava; zastavily se vlaky na 
trati Tanvald – Jablonec nad Nisou, ko-
munikaci na Jablonec ucpaly kolony aut. 
Řada domácností v okrese včetně pro-
dejen a úřadů se ocitla zcela bez proudu. 
Stromy, obalené listím a zatížené mok-
rým sněhem, se lámaly a padaly na ko-
leje, cesty a komunikace. Kvůli počasí 
byla zrušena také rychlostní zkouška 
Rally Bohemia, která se měla jet i přes 
Tanvaldsko.

Lidé, kteří ve čtvrtek 15. října cestova-
li vlakem z Tanvadu do Jablonce, netu-
šili, jak dlouhá cesta je může čekat. Od 
rána vlaky nabíraly hodinové zpoždění. 
Po druhé hodině na trať na Nové Vsi 
popadaly větve a vlak z Tanvaldu uvíznul 
ve Smržovce. „Ve dvě hodiny se mi ko-
nečně podařilo chytit vlak na Jablonec. 
Bylo to ale jepičí štěstí, protože jsme 
dojeli pouze na smržovské nádraží a tady 
naše cesta vlakem skončila. Měli jsme 
čekat dvacet minut. Po hodině se někte-
ří cestující rozhodli pro pěší výlet. Na 
Jablonec nejezdily ani autobusy, takže 
jsme měli strach, co s námi bude. Jeden 
pán říkal, že se do Jablonce pokouší 
dostat už od půl desáté ráno. Po půl páté 

dráty elektrického napětí,“ říká Daniel 
Doležal z technických služeb. Další už 
spíš krátkodobé práce pak na muže s 
motorovou pilou čekaly například v parku 
pod gymnáziem a na dalších místech 

města. Po červencové letní vichřici, kte-
rá napáchala obdobné škody, nikdo 
nečekal, že se to může po pár měsících 
v takovéto podobě ještě zopakovat.

  - abr -

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal

Odstranit větve a zajistit komunikace pro chodce i auta, to byl úkol pro muže 
z technických služeb. Pracovali s velkým nasazením.  (Foto: - abr -)

Sníh ochromil dopravu a zkomplikoval život 

pro nás konečně poslali autobus, takže 
jsme se po třech hodinách „cesty“ dosta-
li do Jablonce,“ uvedla jedna z cestují-
cích. Podobná situace se opakovala také 

druhý den. „V důsledku sněhové kalami-
ty, silného větru a padajících stromů 
uzavřela Správa železniční dopravní 

Snímek ze zimy v Tanvaldě LP 2009? Kdepak, podzim. Kdo to nezažil, neuvěří, že 
se jedná o polovinu října.  (Foto: - abr -)

Pravidelné prodejní 
trhy na centrálním 

parkovišti 
se konají 9. 11. 

V prosinci: 7. 12. a 14. 12., 
někteří místní prodejci též 

v městském kině Jas.
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Do roka by hasiči měli mít novou zbrojnici

Sníh ochromil dopravu a zkomplikoval život 
cesty některé železniční tratě na severu 
republiky od Liberce po hranice se 
Slovenskem. Provoz byl přerušen na 
sedmnácti místech včetně tratí Velké 
Hamry – Železný Brod a Kořenov – 
Tanvald,“ informoval Petr Šťáhlavský 
z tiskového oddělení Českých drah.

Hasiči v kraji jen během čtvrtka vyjíž-
děli k více než dvěma stům padesáti 
zásahům. „Mokrý sníh lámal větve a celé 
stromy, které tvořily překážky na komu-
nikacích a ohrožovaly majetek. Měli jsme 
dvě dopravní nehody, tři požáry a jedno 
vyproštění osob z výtahu v důsledku 
přerušení dodávky elektrického proudu,“ 
uvedl Radek Vojík z Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje.

-veš-

Pokračování ze str. 1

Řidiči, kteří nedali na varování meteorologů a nepřezuli zimní gumy, nevyjeli. Když 
vyjeli, nedojeli. Když dojeli, byli rádi, že už jsou doma.  (Foto: - abr -)

Na některé silnice 
opět jen se zimní 

výbavou

Některé úseky silnic v Libereckém 
kraji budou od 1. listopadu sjízdné pouze 
pro řidiče se zimním vybavením. Jedná 
se o úseky označené příslušnou doprav-
ní značkou. Za porušení předpisu mohou 
řidiči přijít o jeden bod nebo si vysloužit 
několikatisícovou pokutu. V Libereckém 
kraji patří k rizikovým místům úsek silni-
ce z Horního Polubného na Jizerku, 
Josefův Důl – Hrabětice, Rokytnice nad 
Jizerou – Vítkovice, Vítkovice – Horní 
Mísečky, Dolní Štěpanice – Benecko/
Mrklov, Buřany – Františkov, Mníšek – 
Raspenava a Jestřebí v Krkonoších –
Rezek.

Značka „Zimní výbava“ (č. C 15a) pla-
tí od 1. listopadu do 30. dubna. Pokud 
na ni řidiči narazí, mohou pokračovat 
v jízdě pouze tehdy, pokud mají zimní 
pneumatiky (řidiči motorového vozidla 
o maximální přípustné hmotnosti nepře-
vyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo záře-
zů nejméně 4 mm na všech kolech a u 
motorových vozidel o maximální přípust-
né hmotnosti převyšující 3 500 kg s 
hloubkou dezénu hlavních dezénových 
drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na 
všech hnacích kolech). Platnost příkazu 
ukončuje dopravní značka „Zimní výbava 
– konec“ (č. C 15b). (Pokud je vozovka 
dostatečně pokrytá sněhovou nebo le-
dovou vrstvou, lze zimní pneumatiky 
nahradit sněhovými řetězy.)

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 
Krajská správa silnic Libereckého kraje 
v zimě neudržuje pro jejich malý doprav-
ní význam. Z celkové délky 2 100 kilo-
metrů silnic II. a III. třídy se v kraji neza-
jišťuje sjízdnost na pětaosmdesáti 
kilometrech. Dalším úsekem, který zů-
stává během zimních měsíců bez údrž-
by, je silnice okolo Souše. Dopravní 
spojnice mezi Frýdlantským výběžkem 
a Jabloneckem se každoročně zavírá, 
když teplota vzduchu dlouhodobě klesne 
pod bod mrazu. Důvodem, proč je silni-
ce přes zimu neprůjezdná, není její malý 
dopravní význam, ale ochrana vodního 
zdroje pitné vody.

  (veš)

I v budoucnu budou železniční trať 
Liberec – Tanvald – Harrachov křižovat 
vlaky Českých drah. Společnost v září 
vyhrála tendr na provoz jizerskohorské 
železniční trati na dobu příštích patnácti 
let (od r. 2011). Cestující budou na tratích 
propojujících Jizerské hory, Krkonoše i 
Frýdlantský výběžek opět vozit České 
dráhy. Ale měli by se dočkat i některých 
změn – modernějších vlaků a kvalitněj-
ších služeb. „Od prosince 2011 plánuje-
me nasazení nových motorových vozů, 
které budou na těchto tratích jezdit vedle 
souprav Regionova. Na nové vozy bude 
vypsáno do konce letošního roku 

Pokračuje výstavba hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk. Projekt je financován 
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

(Foto + text: M.Tůma)

výběrové řízení. Samozřejmě budou 
nízkopodlažní (ČD nakupují nové regio-
nální vlaky výhradně bezbariérové) 
s prostorem pro přepravu velkých zava-
zadel včetně jízdních kol. Další podrob-
nosti však budou známé až na základě 
připravovaného výběrového řízení,“ 
informoval Petr Šťáhlavský z tiskového 
oddělení Českých Drah. O vítězi tendru 
rozhodli 22. září krajští radní. Rozhodující 
byla nejnižší podaná cena, kterou nabíd-
ly právě České dráhy – 105 korun za 
kilometr. Mezi neúspěšnými uchazeči 
o provoz železnice byly společnosti 
Arriva a Viamont.  (veš)

Z Tanvaldu budou i nadále jezdit vlaky ČD

Na filmy do Tanvaldu, 
na operu do Jablonce

Přímé přenosy z jeviště Metropolitní 
opery v New Yorku v tanvaldském kině 
nakonec nebudou. Zrušena je tak v říj-
novém zpravodaji avizovaná opera 
Turandot od Giacoma Pucciniho, která 
se měla vysílat začátkem listopadu. 
„Přesto, že jsme s přímými přenosy po-
čítali, nakonec nám přišlo vyrozumění, že 
přímé přenosy z Metropolitní opery pů-
jdou jen do kina v Jablonci,“ vysvětluje 
vedoucí Městské kulturní kanceláře Petr 
Hampl, s tím, že zamítavá odpověď přišla 
přímo z New Yorku. „Bohužel, přišla nám 
záporná odpověď vzhledem k blízkosti 
města Tanvald k Jablonci nad Nisou; 
místní kino (v Jablonci) je totiž od loňské 
sezóny zapojené do přímých přenosů a 
podle dohody s Metropolitní operou by 
se do projektu neměla zapojovat nová 
kina, která jsou v těsné blízkosti kin, 
která již přenosy vysílají. Vzájemně by si 
totiž mohla konkurovat,“ uvádí Malvína 
Řezáčová ze společnosti METinHD & 
NTlive, která přenosy z Metropolitní ope-
ry pro ČR zprostředkovává. Za operou či 
jinými hudebními přímými přenosy 
z Metropolitní opery budou muset zájem-
ci zajet do Jablonce n. N. 

To už však neplatí na ostatní filmy 3D, 
které se hned od září v Tanvaldě těší 
velkému zájmu. Ještě do konce roku je 
možné vidět hned několik snímků, které 
díky brýlím 3D umožní divákům nevídané 
zážitky. Jmenujme například: G-Force, 
Monstra vs. Vetřelci, Vzhůru do oblak, 
Vánoční koleda, Avatar a jiné.

-abr-

Bezpečnost ve městě, výtržnictví a 
vandalství, to jsou stálé problémy, obje-
vující se ve všech městech, Tanvald 
nevyjímaje. Stále častější kritika směřuje 
k diskotéce v Truhlárně na Horním 
Tanvaldě, která se již černě zapsala do 
paměti lidí i policejních spisů. Na hluk i 
vandalství si stěžují občané Tanvaldu. 
“Pomalu mi dochází trpělivost. V letních 
měsících, kdy začala fungovat diskotéka 
v Truhlárně, se mi změnil život. Začalo 
to zničenými truhlíky na oknech. To jsem 
ještě přešel. Po ránu se vyhýbat doda-
tečně instalovanému dopravní značení, 
dokážu také přejít bez problému. Ale 
3.10. jsem zjistil, že mám nepěkně po-
škozené auto. Stále nadáváme ve spo-
lečnosti na romskou komunitu, se kterou 

sousedím, ale co já pamatuji, nestalo se 
nám v rodině s jmenovanými nic zvlášt-
ního. Hanba ale mladým smradům  ne-
romského původu. Milí rodiče, může se 
stát, že jednou přijde vaše ratolest s roz-
bitou hubou. Čeho je moc,  toho je moc,“ 
uvádí na tanvaldském webu pan Korfan. 
Ozývají se i další nespokojené hlasy. 
Velitel městské policie Jiří Horáček říká: 
„Zmíněnou lokalitu pravidelně kontrolu-
jeme, samozřejmě v rámci možností.  Po 
dobu letních prázdnin se MP účastnila 
několika akcí s PČR, které byly zaměře-
ny na nalévání alkoholu mladistvým a na 
dodržování veřejného pořádku. Všechny 
udělené pokuty byly za přestupky 
v dopravě.“

- abr- 

Cestou z diskotéky ničí soukromý majetek
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Výpis usnesení ze zastupitelstva města konaného 14. 10. 2009

Z rady města z 23. 9. a 7. 10. 2009
l RM vydává záměr na prodej stavební 
parcely č. 317 (zbořeniště) o výměře 
146 m2, k. ú. Tanvald.
l RM vydává záměr na prodej části 
p.p.č. 2750 o výměře 2 m2, k. ú. Šumburk,  
za účelem majetkoprávního vypořádání.
l RM rozhodla pronajmout část p. p. č. 
322/4 o výměře cca 807 m2, k. ú. 
Tanvald, za účelem zřízení zahrádky na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok.
l RM rozhodla pronajmout část p. p. č. 
1463/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. 
Tanvald, za účelem zřízení zahrádky na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
49/2009:
Výdaje
Nebytové hospodářství – celkem. 
Krkonošská 350 – Soud  + 24 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 24 000 Kč
l RM souhlasí s bezúplatným převodem 
2 monitorů v rámci MěÚ Tanvald neupo-
třebitelných, do majetku Masarykovy 
základní školy a OATanvald.
l RM schvaluje nákup technologického 
vybavení pro ŠR Eurest na rok 2009 
v hodnotě 216 000 Kč dle předložené 
žádosti.
l RM rozhodla s účinností od 1. 1. 2010 
vydat nový Organizační řád MěÚ Tanvald 
dle návrhu tajemníka MěÚ.
l RM souhlasí s tím, aby město Tanvald 
spolufinancovalo 50% ročních neinves-
tičních nákladů na každé dítě, které na-
vštěvuje ve školním roce 2009/2010 
Mateřskou školu speciální Jablonec nad 
Nisou a má trvalý pobyt v Tanvaldě.

l RM rozhodla souhlasit s pronájmem 
prodejního stánku umístěného v Krko-
nošské ulici u podchodu pro pěší pod 
tratí ČD, na p. p. č. 2753, k. ú. Šumburk 
n. D., Ljubě Herberové na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 500 Kč/měs.
l RM:
1. bere na vědomí odstoupení od prode-
je části p. p. č. 123/2 o výměře cca 
153 m2, k. ú. Tanvald;
2. vydává záměr na pronájem části p. p. 
č. 123/2 o výměře 154 m2, k. ú. Tanvald, 
za účelem rozšíření zahrady u domu č.p. 
284, Poštovní ul., Tanvald.
l RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576, použití 
investičního fondu v roce 2009 takto:
rekonstrukce stoupaček 
a rozvodů vody 68 609 Kč
zabezpečení fasády hlavního 
vchodu proti sprejerům  20 482 Kč
l RM po projednání žádosti společnosti 
KORID LK, spol. s r.o., rozhodla za da-
ných podmínek nesouhlasit se zřízením 
obratiště autobusů u železniční stanice 
Tanvald. RM doporučuje starostovi a 
tajemníkovi MěÚ o věci případně znovu 
jednat se všemi dotčenými subjekty.
l  RM bere na vědomí stav Portfolia 
cenných papírů města u České spořitel-
ny a.s. ke dni 30. 9. 2009 ve výši 
9 881 315,37 Kč.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

l ZM bere na vědomí činnost rady měs-
ta v období od 9. 9. 2009 do 7. 10. 
2009.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru.
l ZM bere na vědomí informace o čin-
nosti organizací s majetkovou účastí 
města:
Nemocnice Tanvald s.r.o.
TABYS s.r.o. Tanvald
Teplárenství Tanvald s.r.o.
l  ZM bere na vědomí předpoklad 
hospodaření města k 31. 12. 2009.
l ZM k mjetkoprávním záležitostem:
1. rozhodlo prodat ČSAD Semily, a.s.,  
9174 listinných akcií ČSAD Jablonec nad 
Nisou a.s. za cenu 4 311 780 Kč a jednu 
akcii si ponechat.
2. na základě zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat:
a) stavební parcelu č. 317 o výměře 146 m2, 
k. ú. Tanvald, Janu Sochorovi za smluvní 
cenu 23 600 Kč; 
b) část p. p. č. 123/2, k. ú. Tanvald, 
označené podle geometrického plánu č. 
1360-229/2009 ze dne 25. 9. 2009 jako 
p. p. č. 123/3 o výměře 177 m2, k. ú. 
Tanvald, včetně příslušenství (opěrná 
zeď s oplocením) do podílového spo-
luvlastnictví, a to ideální polovinou man-
želům Ing. Janu a Pavlíně Palmovým a 
ideální polovinou paní Blance Korbe-
lářové za smluvní cenu 26 100 Kč;
c) část pozemkové parcely č. 2750, k. ú. 
Šumburk n. D., označené podle geome-
trického plánu č. 895-094/2009 ze dne 
6. 10. 2009 jako stavební parcela č. 
479/2 o výměře 2 m2, k. ú. Šumburk n.D., 
manželům Tomáši a Libuši Špidlenovým 
za účelem majetkoprávního vypořádání 
za smluvní cenu 2 100 Kč.
3) schvaluje zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 862-116/2008 ze dne 29. 4. 2008 na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 7 400 Kč plus DPH. Náklady za 

jeho zřízení ponese oprávněný. Právo 
odpovídající věcnému břemenu bude 
spočívat v právu umístění, zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy 
elektrizační soustavy energetického za-
řízení Šumburk n. D. (ppč. 87/7) – kabe-
lová smyčka NN IV-12-4002612 na 
části p. p. č. 87/1, 87/8, 88/6 a 2601/1, 
vše k. ú. Šumburk, a v povinnosti strpět 
umístění a provozování stavby této ka-
belové smyčky na pozemcích ppč. 87/1, 
87/8, 88/6 a 2601/1, vše k. ú. Šumburk, 
se všemi s tím spojenými zákonnými 
právy, povinnostmi a omezeními.
4. schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 7/2009, kterou se 
převádí bezúplatně pozemková parcela 
č. 2599/1, ostatní plocha, silnice v kata-
strálním území Šumburk n. D., obec 
Tanvald, z vlastnictví státu do vlastnictví 
města Tanvald. Na převáděném pozem-
ku je situována místní komunikace.
5. schvaluje následující rozpočtová
opatření:
a) rozpočtové opatření č. 50/2009:
Výdaje
Školství – celkem
Gymnázium – celkem
rekonstrukce bytu školníka 360 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 360 000 Kč
b) rozpočtové opatření č. 51/2009:
Příjmy
Převod z fondu rozvoje 
a rezerv  4 500 000 Kč 
Výdaje 
Sbor dobrovolných hasičů – celkem 
výstavba hasičské zbrojnice SDH 
Tanvald Šumburk  4 500 000 Kč
c) rozpočtové opatření č. 52/2009:
Výdaje
Příspěvky – celkem
příspěvek TJ SEBA Tanvald na pořízení 
sněžné rolby  70 000 Kč
Rozpočtová rezerva  - 70 000 Kč
6. bere na vědomí stav Portfolia cenných 
papírů města u České spořitelny a.s. ke 
dni 30. 9. 2009 ve výši 9 881 315,37 Kč, 

Hezký den si užili účastníci výletu do Benátek nad Jizerou. Při návštěvě zámku 
zhlédli skvělou historickou expozici v městském muzeu a pak měli příležitost vrátit 
se vzpomínkami do svého dětství při návštěvě soukromého muzea hraček, které je 
umístěno také v zámku. Toto muzeum je největším muzeem hraček u nás, a kromě 
hraček, starší generaci důvěrně známých, jsou zde i hračky cizokrajné, a to japon-
ské. Manželka majitele muzea je totiž původem z Japonska. Panenky, pokojíčky, 
hračky dřevěné, kovové, plastové, maličké funkční šicí stroje, řada dalších hraček 
jako kostky, medvídci, kolotoče a houpačky pro panenky, ale především velký že-
lezniční model s projíždějícími vláčky, tunely i křižováním vlaků, nádražíčkem a 
krásnou krajinkou nadchly úplně všechny. A také konstatovali, že v dětství sice 
neznali televizi ani počítač, ale jejich dětství bylo krásné, protože si uměli hrát. Závěr 
výletu tvořila návštěva města Poděbrady.  (Foto + text: - ali -)

Výlet do Benátek (nad Jizerou)

což je navýšení oproti stavu k 31. 3. 2009 
o 334 515,72 Kč.
l ZM schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku města Tanvald č. 1/2009, o záka-
zu konzumace alkoholických nápojů dle 
předloženého návrhu.
l ZM schvaluje s účinností od 1. 11. 
2009 zřizovací listiny příspěvkových 
organizací:

1) Základní školy Tanvald, Sportovní 576
2) Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald
3) Základní umělecké školy Tanvald
4) Mateřské školy Tanvald
5) Domu dětí a mládeže Tanvald dle 
předložených návrhů.

Lepší návaznost mezi jednotlivými 
druhy veřejné dopravy a zkvalitnění do-
pravní obslužnosti v Krkonoších a jižní 
části Jizerských hor, to vše by měly při-
nést optimalizované autobusové a vla-
kové jízdní řády, které připravuje 
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého 
kraje ve spolupráci s dopravci. Změny se 
dotknou oblasti ohraničené městy 
Tanvald, Jablonec nad Nisou, Železný 
Brod, Semily, Jilemnice, Rokytnice nad 
Jizerou a Harrachov. Optimalizace jízd-
ních řádů je další etapou zavádění 

Integrovaného dopravního systému 
IDOL, který již přinesl elektronické jízdné 
prostřednictvím čipové karty Opuscard. 
Navrhované jízdní řády by měly vycházet 
z aktuálních přepravních potřeb cestují-
cích v regionu. Všechny jsou ke zhléd-
nutí na webových stránkách www.iidol.cz/
navrhovane-jizdni-rady.html. Připomínky 
je možné zasílat na adresu společnosti 
KORID LK. (Dosavadní jízdní řády platí 
do 12. 12. 2009. Nové budou v prodeji 
až v první dekádě prosince v infocentru. 
Pozn. red.)  -veš-

Jízdní řády čekají další změny

Pozvedněte slabé
Nadace EURONISA je nevládní nezisková organizace založená v roce 1995. 
Jejím cílem je podpora činnosti organizací, které usilují o řešení závažných 
společenských problémů především v sociální oblasti, a to na území české 
části Euroregionu Nisa. Od začátku své existence podpořila 908 projektů 233 
neziskových organizací formou grantů a do současnosti rozdělila 20 milionů 
korun. V roce 1998 se stala členem Asociace nadací při Fóru dárců v České 
republice. Podpořte Nadaci EURONISA! Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS EURONISA na tel. č. 87777. Cena DMS je 30 Kč, Nadace EURONISA 
obdrží 27 Kč. Nově můžete přispívat i po dobu jednoho roku. Stačí odeslat 
SMS ve tvaru DMS ROK EURONISA na číslo 87777 a každý měsíc vám bude 
odečteno 30 Kč. Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1, tel.: 
485 102 753, mobil: 604 473 478, stránky nadace: www.euronisa.cz.  -red - 
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Stále více lidí si stěžuje, že naletěli na 
podloudné praktiky podomních prodejců 
elektřiny a plynu, kterými se snaží získat 
nové zákazníky někteří menší prodejci 
energií. Ti je často donutí podepsat no-
vou smlouvu bez toho, aby je informova-
li o detailních podmínkách smlouvy, což 
může pro zákazníky znamenat další až 
několikatisícové náklady. Většinu posti-
žených tvoří přitom starší občané, kteří 
jsou pro dealery nejsnadnější kořistí. 

Dealeři zákazníky lákají na to, že budou 
mít nižší cenu, než platí u současného 
dodavatele. Přitom je neinformují napří-
klad o tom, že musí zaplatit takzvaný ak-
tivační poplatek nebo že jim hrozí několi-
katisícová pokuta při předčasném 
vypovězení smlouvy s dosavadním doda-
vatelem. V některých případech se pro-
dejci dokonce vydávají za pracovníky 
velkých dodavatelů a chtějí po lidech 
podpis nové smlouvy nebo jim oznámí, že 
současný dodavatel již v místě jejich byd-
liště energii nedodává, a oni tak mají po-
depsat smlouvu s novým dodavatelem.

Energetický regulační úřad (ERÚ), na 
jehož stole se hromadí stále více nových 
stížností, chce celou věc předat k pro-
zkoumání České obchodní inspekci. 

„Stížností v této chvíli je více než sto, 
primárně vůči společnosti Bohemia 
Energy. Pár ještě vůči jiným firmám, ale 
to jsou jednotky případů. Domluvili jsme 
se s ČOI a Státní energetickou inspekcí 
a v současné době připravujeme postou-
pení několika velmi křiklavých případů na 
ČOI,“ řekl Právu místopředseda ERÚ 
Blahoslav Němeček. Podle odborníků 

Důvěřivosti zejména starších lidí vyu-
žívají podomní prodejci také v našem 
kraji. Na začátku října působili obchodní 
zástupci firmy Bohemia Energy (BE) také 
na Tanvaldsku. Na úsporu lidé většinou 
slyší, obzvlášť ti dříve narození. Třebaže 
dokážou vzdorovat prodejcům zlata, dek, 
kosmetiky, hrnců a podobně, s podomní-
mi prodejci nabízející "výhodnější" služby 
při odběru energií senioři nepočítají, 
vždyť to dřív nebylo. Neuvědomí si, že 
elektřinu a plyn má na trhu více distribu-
torů, a tak s ní mohou obchodovat jako 
s čímkoliv jiným. A muži s kravatou a 
s kufříkem vypadají tak solidně, že je 
klidně pustí do svého bytu či domu. 
Většinou společnost neznají, na interne-
tu si informace ověřit nemohou, a ani jim 
nedojde, zda se jim sjednaná změna 
vyplatí. „Zástupce BE mluvil tak přesvěd-
čivě, tak jsem mu to podepsal, kdo by 
nechtěl ušetřit, se sepsáním smlouvy 

HAF po roce 2001 začal psát svou 
novou historii. 41. ročník soutěže ama-
térských filmů HAF 2009 je už minulostí. 
Kdo se zúčastnil, ví, že to byl ročník 
úspěšný, a to po všech stránkách. 

„Pomyslná laťka HAFu je z posledních 
let nastavena dosti vysoko. K udržení 
úrovně soutěže je především nutné mít 
dostatek přihlášených a co nejlepších 
amatérských filmů. V organizaci soutěže 
je třeba stále hledat nové možnosti, ře-
šení a přístupy. Jako dnes ve všem, 
hrají jednu z podstatných rolí také peníze. 
Jsem velmi rád, že letošní ročník byl i 
v době hospodářské krize v nezměněné 
výši i rozsahu. Byl financován a zajištěn 
Městem Tanvald, za což patří dík všem 
zastupitelům města včele se starostou 
Petrem Polákem. Na HAF 2009 se navíc 
podařilo získat čtyři významné sponzory, 
a to akciové společnosti AV MEDIA 
Praha, pojišťovnu Kooperativa, agentura 
Severní Čechy, ČSAD Jablonec nad 
Nisou a ČSAD Semily,“ uvedl ředitel 
soutěže HAF 2009 a tajemník MěÚ 
Tanvald Richard Seidel, s tím, že byly 
rovněž vytvořeny příznivé finanční pod-
mínky pro osobní účast autorů na pře-
hlídce. To autoři ocenili na místě i po 
skončení soutěže. „Tanvald je překrásné 
městečko plné milých lidí, vybavenost 
kina mě překvapila a rozhodně oceňuji 
vysokou úroveň přehlídky. Po pravdě, 
váš festival HAF mi přišel jako jeden 
z nejlépe provedených z hlediska pro-
středí, promítání, organizace i přístupu 
k amatérským filmům. Také oceňuji 
stmelovací raut, kde jsem měla možnost 
seznámit se s dalšími filmaři a popovídat 
si s nimi,“ uvedla Rosana Zvelebilová, 
mladá autorka pěti zaslaných filmů, na 
snímku se starostou p. Polákem, a do-
dává: „Účast na HAFu byla pro mě velmi 
příjemná, přínosná a rozhodně mi to 
dodalo energii pro další filmování. Chtěla 
bych poděkovat organizátorům a všem, 
kdo za organizací soutěže stojí, jejich 
práce byla vidět. Doufám, že mi okolnos-
ti umožní zúčastnit se (třeba i jen jako 
divák) soutěže příští rok a už se nemůžu 
dočkat dalšího ročníku“, uzavírá Rosana 
Zvelebilová, která se soutěže HAF 
v Tanvaldě účastnila poprvé.

Dalším potěšitelným trendem je nástup 
mladých místních autorů, a to nejen 
z Desné, ale i z Tanvaldu. Cenu diváka 
a zároveň i třetí cenu si ze soutěže od-
nesl Zbyněk Koldovský ze Šumburku za 
film Defilé, který natočil se svými přáteli, 
nejen muzikanty, v ulicích a ve sběrně 
v Tanvaldě. Na HAFu zabodoval už i 
vloni s filmem Triangl, když si odnesl 
čestné uznání a Cenu diváka. V hlavní 
soutěži nejlépe uspěl, HAFu věrný, 
Jaroslav Nykl s půvabným animovaným 
filmem Larghetto, který si odnesl Cenu 
města Tanvaldu a také Cenu mladého 
diváka, kterou získal od studentů tanvald-
ských škol. 

Už na místě byla vysoce hodnocena 
organizace soutěže i doprovodný pro-
gram, výstava historických filmařských 
přístrojů „ A přece se točí“ i film 3D „Doba 
ledová 3 - Úsvit dinosaurů“. Letošní sou-
těž HAF se vyznačovala množstvím 
kvalitních amatérských filmů, perfektní 
digitální projekcí, spokojenými autory a 
odborníky na amatérský film, dobrou 
návštěvností a příznivým ohlasem stálých 
i nových diváků. Podrobnou výsledkovou 
listinu i s fotografiemi najdete na 
www.tanvald.cz.  -abr-

41. ročník HAF Tanvald byl úspěšný

může být ale lidí, kteří naletěli, tisíce. Ne 
každý, který se nechá napálit, si jde 
stěžovat. 

Podle generálního sekretáře České 
plynárenské unie Josefa Kastla v Česku 
nyní působí asi sto dodavatelů elektřiny 
a zemního plynu. Praktiky některých 
z nich se plynařům nelíbí. „Máme pode-
zření, že jde o nekalou soutěž. Obrátili 
jsme se proto na regulační úřady, aby ty 
praktiky zarazil,“ sdělil Právu Kastl. 
Řešením podle něho je stanovit při pro-
deji elektřiny a plynu jasná pravidla.

Problémy jsou podle Němečka dvojího 
typu. „Zákazníci jsou uváděni v omyl při 
samotném sjednávání smlouvy, napří-
klad se vyskytly případy, že obchodní 
zástupci těchto společností říkají, že je-
jich dodavatel, třeba společnost ČEZ 
nebo E.ON, v daném místě končí svou 
činnost, a z toho důvodu musejí zákaz-
níci podepsat smlouvu s jiným dodava-
telem. Zákazníci jsou manipulativně in-
formování nepravdivě, dealeři staví lidi 
do situace, že jim nic jiného nezbývá. 
Zákazníci si to později ověřují a zjišťují, 
že ty informace byly nepravdivé,“ popsal 
situaci Němeček. 

Tuto praxi potvrdil Právu mluvčí PRE 
Petr Holubec. „Velkým problémem je to, 
že se obchodní zástupci některých men-
ších dodavatelů elektřiny vydávají za 
pracovníky PRE. Dealeři říkají, že jsou 
přímo pracovníky PRE nebo že PRE 
v dané oblasti končí či mění ceny a 
oni jsou pověřeni podepsat s našimi 
zákazníky nové smlouvy,“ uvedl mluvčí. 

(- net -)

jsem podepsal i poplatek,“ říká muž 
z Tanvaldu, který si svůj omyl dodatečně 
uvědomil a do týdne smlouvu vypověděl. 
Aktivační poplatek u přepsané smlouvy 
v tomto konkrétním případě činil devět 
set korun. Při takovéto zásadní změně 
distributora energie by lidé neměli smlou-
vy podepisovat hned na místě a ve 
stejný den. Už proto, aby si mohli podrob-
ně prostudovat celou smlouvu, všechny 
podmínky a dvě stránky drobně psaným 
písmem, k čemu se vlastně zavazují, a 
je-li to skutečně pro ně tak výhodné. 
Pokud je obchodník slušný a solidní, 
neměl by na zákazníka tlačit nebo vyhro-
žovat, že už víckrát nepřijde. Stále platí 
raději si dvakrát dobře přečíst, co pode-
pisuji. A nedůvěřovat cizím lidem. 
V dnešní době je dobré být obezřetný, 
koho si do bytu pouštím, sic by dotyčný 
vypadal sebelépe.  -abr- 

Podomní prodejci energií často
podvodně získávají zákazníky

Podomní prodejci s energií chodí i na 
Tanvaldsku aneb Nedáváme slevu zadarmo

Rodiče dvanácti miminek přijali pozvání na radnici, aby jejich děti mohly být přivítá-
ny jako noví občánci Tanvaldu. Ani veliká nepřízeň počasí toho dne (15. 10.) je 
neodradila a odměnou jim bylo hezké vystoupení dětí MŠ Výšina, srdečná slova 
radního Miroslava Šíra a květina s malým dárečkem.   (Text a foto: - ali -)

Přivítali jsme dvanáct nových občánků

Nabízíme ještě pár volných míst v ně-
kterých oborech ZUŠ Tanvald. Jsou to 
přípravky jak v hudebním, tak výtvarném 
a tanečním oboru, po pěti žácích. Školné 
stojí 500 Kč na půl roku. 

Dále jsou volná dvě místa, a to ve vý-
uce: keyboard, akordeon, zobcová nebo 
příčná flétna, kytara akustická, elektrická 
a basová. Dále housle, violoncello, kla-
rinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí a 
sólový zpěv.

Ceny výuky jsou nejnižší v široké ob-
lasti (700 nebo 1000 Kč/půl roku) podle 
vybraného hudebního nástroje. Některé 
hudební nástroje škola zapůjčuje. 

Proč přihlásit dítě k výuce na hudební 
nástroj nebo do pěveckého sboru? Na to 
odpovídá a poukazuje řada vědeckých 
studií: „Tato činnost pomáhá dětem 
v rozvoji paměti, chování, inteligence, a 
lidské osobnosti.“ Vědci, podle profesor-
ky Hallamové z University of London 
dospěli k názoru, že děti, které se učí hře 
na hudební nástroj si zapamatují až 
pětkrát víc informací. Co se týče chování 
jsou méně problémové a hudba jim po-
máhá lépe se vyrovnat se smutkem a 
starostmi, souvisejícími s dospíváním. 

Přihlášky je možné podat v ZUŠ 
Tanvald do konce listopadu 2009 
v odpoledních hodinách. J. Lejsek

ZUŠ Tanvald ještě přijme pár žáků
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V listopadu 2009 
oslaví 

narozeniny
Berková Dagmar
Habová Zdeňka
Kolář Miroslav

Kosour Ladislav
Škrabalková Ludmila

Ježek Miroslav
Klimpera Jiří
Milotová Věra

Pospíšilová Augusta
Sasková Hella

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili

v listopadu
Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje

Brzy se nám letošní rubrika, kde jsme 
vám přinášeli osvědčené recepty, uza-
vře. Stále se těšíme se na vaše příspěv-
ky, témata či náměty na to, co se ve 
městě děje. Můžete je vhodit do bílé 
schránky na infocentru nebo psát na: 
labrahamova@tanvald.cz. Tentokrát 
přinášíme ještě pár rad našich babiček, 
které jsme dostali do redakce mailem:

Jak na nemoci a potíže: 
l Krvácení z nosu zastavíte zředěnou 
citrónovou šťávou. 
l Žáha vás přestane pálit, napijete-li se 
trochy osolené vody.
l Rozpraskané rty se lépe hojí, natřete- 
li je smetanou.
l Škytavku zastavíte, polknete-li rychle 
lžičku cukru.
l  Proti kašli pomůže cibulová šťáva 
s medem – po lžičkách několikrát denně.
l Proti průjmu jsou velmi účinné sušené 
borůvky.

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301, e-mail: ddmtnv@iol.cz

Poděkování
Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem, kteří přišli na vernisáž mé výstavy 
do smržovského Zámečku. Zvláštní poděkování a uznání patří mladým hudeb-
níkům manželům Blaschkeovým, Zbyňku Koldovskému a Martině Stěhulové. 
Děkuji za všechny květinové dary a také pořadatelce Ivaně Hujerové. Z celého 
odpoledne a přátelské atmosféry těch mnoha lidí mi zůstal velmi hřejivý pocit. 
Děkuji.

Vaše Krystyna Rataj Černá, výtvarnice z Tanvaldu

Předvánoční akce DDM 
l 3. a 10. 11. od 17.00 – 
„Keramika pro dospělé“ – 
modelování (3. 11.) 
a glazování (10. 11.).
l 5. a 19. 11.od 15.00 – 
„Adventní svícen a andělský zvonek“ 
– akce pro děti, keramika: 5. 11. 
– modelování a 19. 11.– glazování
l 11. 11. od 16.00 – „Ošatky z pedigu“ 
– akce pro dospělé a děti z II. stupně ZŠ
l 18. 11. od 16.00 – „Vánoční perníčky“ 
– pro děti, pečení a zdobení perníčků 
s vánočními motivy
l 24. 11. a 1. 12. od 17.00 – 
„ Vánoční keramika pro rodiče a děti“ 
– modelování ( 24. 11.) a 
– glazování (1. 12.)

l 12. – 15. 11. 2009 Burza a 
bleší trh v prostorách MDC Maják 
– bližší informace na tel: 774 825 
085, paní Nepimachová, nebo 
přímo v MDC Maják každé pondělí 
a pátek
l 28. 11. 2009 od 14.00 hod. 
Adventní věnce, kurz, přihlášky do

Na všechny akce se přihlašujte včas 
vzhledem k omezené kapacitě 
dílen. Bližší informace v Domě 
dětí a mládeže v Tanvaldě.

Na prosinec chystáme další 
akce s vánoční tematikou:
l 2. 12. od 16.00 – „Vánoční cukroví“ 
– pro děti, pečení a zdobení několika 
druhů cukroví
l 5. 12. od 9.00 „Dárkování“ – výtvarné 
dílny, kde si děti vyrobí několik dárečků 
a vánoční dekorace
l 8. a 15. 12. od 17.00 
–“Vánoční keramika pro dospělé“ 
Všechny „vánoční“ akce uvedeme 
v prosincovém zpravodaji.

-ddm-

Tanvald měl pivovar, a to v letech 1869 
až 1925, na Horním Tanvaldě v čp. 37. 
To už však pamatuje málokdo. Informace 
o něm přináší historik Jaroslav Rýdl.

Na Horním Tanvaldě, v domě čp. 37, 
bylo v roce 1869 započato s vařením 
piva. Tento dům, jak ukazují záznamy, 
změnil několikrát majitele. Již v únoru 
1740 všichni dělníci po Christopfu 
Fischerovi prodali výměnek včetně za-
hrady na pozemku Tomáše Linckeho a 
dům čp. 37 za 58 zlatých Christianu 
Fischerovi. Vdova po Christianu 
Fischerovi prodává domek včetně pole 
Eidomu Igntzu Fischerovi za 85 zlatých 
v roce 1764. Pozdějšími majiteli jsou 
Josef Rachmann a sedlák Josef 
Gruber.

Josef Gruber zřídil sklepy a zajistil 
technologii na vaření piva. Pivo se roz-
váželo koňmo v sudech do okolních 
hostinců a hotelů, ale také s vlastním 
uzávěrem v lahvích. Není mnoho zpráv 
o kvalitě hornotanvaldského piva ani 
o jeho ceně. Pivo v tomto pivovaru však 
vařili nepřetržitě padesát šest let. Nebyly 
zjištěny příčiny, proč poslední majitel 
pivovaru čp. 37 pan J. Kobrč v roce 1925 
prodal pivovar za 800 tisíc Kč majiteli 
pivovaru ve Vratislavicích. Bylo to však 
patrně kvůli konkurenci, protože majitel 
pivovaru Vratislavice tanvaldský pivovar 
čp. 37 prodal hned následují rok, to když 
měl jistotu, že už vaření piva nebude 
obnoveno. 

Pivovar na Horním Tanvaldě čp. 37 
prodal firmě Johann Priebsch dědici a.s. 
v Dolní Smržovce. Firma Johan Priebsch 
dědici a.s. koupí tohoto objektu mohla 
uskutečnit výstavbu dalšího svého pro-
vozu, který navazoval na firemní přádel-
nu bavlny Klášter. Přádelna byla od pi-
vovaru čp. 37 nedaleko, pouze přes řeku 
Kamenici. 

Firemní přádelna bavlny Klášter vypřá-
dala mimo jiné také velmi jemné česané 
příze, které byly základem pro další 
zpracování na velmi kvalitní nitě, použí-
vané pro výrobu společenských dám-
ských rukavic. O tyto nitě byl veliký zá-
jem, byly vyváženy do celého světa. 
Proto byla provedena rekonstrukce čp. 
37 s přístavbou dalších dvou budov. 
Nalevo od čp. 37 postavili budovu čp. 
435 a napravo od čp. 37 pak budovu čp. 
209. Celá přestavba byla firmou zadána 
staviteli Karlu Randákovi ze Šumburku 
nad Desnou. 

V budovách čp. 37 a čp. 209 byly na-
montovány motáky, družící a skací stro-
je. Byla zřízena i výroba papírových 

vřetenových dutinek pro čtyři firemní 
přádelny bavlny a skací stroje. Firma 
žádala po splnění zákonitých podmínek 
o kolaudaci nových provozů. Ta byla 
provedena ke dni 20. ledna 1930 Okresní 
politickou správou z Jablonce nad 
Nisou.

V období II. světové války, na začátku 
roku 1943, byly stroje z přádelny bavlny 
Klášter a také z objektů čp. 37 a čp. 209 
dány do šrotu. Uvolněné prostory byly 
poskytnuty firmě z Berlína Fernseh 
G.M.B.H. Tato firma zdokonalovala 

výrobu televize, radarů a dalších zaříze-
ní ve prospěch války. Firma před obavou 
ztráty výrobních prostorů následkem 
bombardování spojeneckými letadly 
získala na Tanvaldsku náhradní dobré 
výrobní prostory, kterých využívala na 
protiletecké kryty. V budově čp. 435 
našli ubytování firemní zaměstnanci 
z Berlína. Po II. světové válce byla z bý-
valé přádelny bavlny Klášter zřízena 
první tkalcovna v ČSR, vybavená pouze 
automatickými tkalcovskými stavy typu 
Roscher. Jaroslav Rýdl

O tanvaldském pivovaru a textilní výrobě později v něm

Na horním historickém snímku (z roku 1928) ze sbírky J. Rýdla je už přestavěný 
pivovar čp. 37 na Horním Tanvaldě na výrobní provoz pro firmu Johann Priebsch 
dědici a.s. Na levé straně objekt čp. 435, uprostřed čp. 37 a na pravé straně čp. 
209. Spodní snímek zachycuje aktuální stav objektu, ve výřezu tabulka s původním 
číslem popisným.

Mateřské a dětské centrum Maják
Výšina, ul. U školky 579, tel.: 774 825 085, e-mail: m.c.majak@email.cz

26. 11. 2009 na tel: 774 825 085 
paní Nepimachová nebo přímo v 
MDC Maják každé pondělí a pátek. 
S sebou: 4 svíčky, přízdoby, lepící 
pistoli, kleště (kdo má). Cena 50 Kč 
na osobu, v ceně 1 x korpus, chvojí, 
drát, přírodní materiály, malé 
občerstvení.
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na listopad

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě
29. 11. 19.30 h. 
Travesti skupina 
Hanky Panky Praha
Nejlepší česká Travesti skupina Hanky 
Panky Praha uvádí svůj zcela nový 
podzimní galaprogram s názvem Cirkus 
Hanky Panky. Pražská travesti skupina 
přiváží velkou cirkusovou travesti show, 
během níž uvidíte hvězdy hudebního a 
filmového nebe v podání slečen Stefany, 
Dolores, Priscilly a mistra Alexe. Ten-
tokrát vám ve svém zbrusu novém pro-
gramu představí hvězdy, jako jsou Lenka 
Filipová, skupina Boney M, Eva a Vašek, 
Helena Vondráčková, Alla Pugacheva, 
Liza Minelli, Hana Hegerová, Daniel 
Nekonečný, Hana Zagorová, Mariah 
Carrey a podíváme se i na velký karneval 
do Ria de Janeira. Výpravná kostýmová 
show, která se těší oblibě v řadě měst po celé republice. Více informací na in-
ternetových stránkách www.hankypankyshow.eu. Vstupné: 170 Kč. 
Program nepořádá Městská kulturní kancelář Tanvald.

Výstava v Městském kině Jas
2. – 30. listopadu 2009
Fotografie: Martin Klíč alias Marfy: "Akty – portréty – glamour"
Martin Klíč nejraději fotí portréty lidí, glamour a umělecké akty... svoje modelky 
si líčí sám. Nefotí však jen modelky... “Myslím si, že každý bez rozdílu věku muže 
mít hezké fotky“, říká autor.

Další akce 
 9. 11.  Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
 19. 11.  Zájezd do Polska (Náchod – Kudova Zdroj)
 Odjezd v 7 hodin od kina. Cena 200 Kč. Přihlášky a platby v infocentru.

Připravujeme na prosinec
 6. 12. Aldo Nicolaj: Tři na lavičce
Divadelní představení. Trochu veselé, trochu smutné, jako v životě.
Nejznámější autorova hra ve skvělém hereckém koncertu. 
Hrají: Květa Fialová, Petr Nárožný, Ladislav Trojan. Režie Pavel Háša. 
Předprodej od 4. 11. 2009 v Městském kině Jas.

Zájezd na vánoční trhy do Bautzenu
Také letos pořádá kulturní kancelář Tanvald zájezd na adventní trhy do Bautzenu. 
Na zájezdu se můžete seznámit s lidovým uměním z Krušných hor, zakoupit si 
nefalšovanou Plauenskou krajku a další typické oděvy, hračky, upomínkové 
předměty či speciality místní gastronomie. Ulicemi zavoní svařené víno a punč, 
perníky a vánoční lahůdky. Cestou tam se počítá i s krátkou zastávkou v mar-
ketu. Pak už volná prohlídka Bautzenu s vánočními trhy, které jsou otevřeny od 
10 do 19 hodin. Předpokládaný návrat do Tanvaldu je do 20 hodin. Zájezd se 
koná v sobotu 12. 12. 2009, odjezd v 8 hodin z centrálního parkoviště. Cena 
200 korun. Přihlášky a platby v infocentru po – pá: 9 – 12.30 13 – 17 hod. 
Upozornění: Nezaplacená místa jsou rezervována pouze do 1. 12. 2009.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,

v budově bývalého soudu, 1. patro.

4. 11.  ST  19 h.  Návrh
Americká romantická komedie o tom, že protiklady se přitahují a srdci se nedá 
poručit. V hlavní roli Sandra Bullocková.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 108) 
6. 11.  PÁ 17 h.
7. 11.  SO 17 h.  G – Force /3D – Cinema/
Americký rodinný dobrodružný film. Svět potřebuje chlupaté hrdiny. Jedinečný 
vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč Mládeži přístupný.  (ČV – ŠÚ – 89)
 9. 11.  PO 19 h. Číslo 9
Americký animovaný film pro dospělé. Pochmurný příběh o boji hadrových 
postaviček s vražednými stroji. Produkce Tim Burton.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – 79)
11. 11.  ST  19 h. Muži v říji
Nová česká komedie Roberta Sedláčka o lásce a vábení jelenů.
V hlavních rolích J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček a I. Bareš.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (114)
14. 11.  SO 19 h.  Noc oživlých mrtvol /3D – Cinema/
Americký horor. Remake populární hororové klasiky z roku 1968. 
Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě.
Vstupné: 70 Kč   Přístupné od 12 let.  (t – 80)
16. 11.  PO 19 h.  Gamer
Americký akční sci–fi thriller. Blízká budoucnost přináší nové zdroje zábavy. 
V hlavní roli Gerald Butler.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 95)
18. 11.  ST  19 h.  Sin Nombre
Mexicko – americké thriller. Dramatický příběh o vzájemných bojích mexických 
pouličních gangů.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 96)
20. 11.  PÁ  19 h. Protektor
Nový český film z období německé okupace. Co všechno jste ochotni zradit pro 
lásku? V hlavních rolích M. Daniel, J. Budař a J. Ornest.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (ŠÚ – 100)
21. 11.  SO  17 h. Monstra vs. Vetřelci /3D – Cinema/
Americká animovaná rodinná komedie. Parodie na monstra z různých filmových 
hororů. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální 
kvalitě.
Vstupné: 105 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 94) 
23. 11.  PO  19 h. Štvanec IRA
Britský thriller. Boj agenta nasazeného uvnitř teroristické organizace. 
V hlavních rolích Ben Kingsley a Jim Sturgess.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 118)
25. 11.  ST  19 h. Miloš Forman: Co tě nezabije…
Nový český dokument o světoznámém filmovém režisérovi.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (100)
27. 11.  PÁ  17 h.
28. 11.  SO  17 h. Vzhůru do oblak /3D – Cinema/
Americký rodinný animovaný film. Příběh starého prodavače balónků, který 
odletí i s domem do divočiny Jižní Ameriky. Jedinečný vizuální trojrozměrný 
zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění.
Vstupné: 130 Kč  Mládeži přístupný.  (ČV – 102)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

Listopad

l Týden knihoven opět také 
v Tanvaldě. V naší knihovně se v měsí-
ci říjnu uskutečnil již 13. ročník Týdne 
knihoven. V průběhu týdne jsme u nás 
přivítali žáky šesti tříd. Se čtvrťáky jsme 
si povídali o historii knihy a jejím významu 
pro nás. Každý poté četl z knihy, kterou 
si přinesl a má nejraději. S mladšími jsme 
si vyprávěli o spisovatelce Astrid Lind-
grenové a četli jsme si příběhy o dětech 
z Bullerbynu. Na konci každého setkání 
děti měly možnost vyrobit si drobnůstku 
(krabičku na poklady, záložku či lapačku). 
S velkým zájmem se děti s rodiči zúčast-
nily naší výtvarné dílničky Ivety Zeid-
lerové. Malovaly a drátkovaly kamínky. 
Vznikala překrásná dílka, která ozdobí 
nejen květináč či poličku.

Jak tato setkání probíhala, si můžete 
prohlédnout na nástěnkách ve vstupní 
části knihovny a v naší fotogalerii na 
www.tanvald.cz.
V Týdnu knihoven jsme odpouštěli upo-
mínky dlužníkům a vystavovali jsme 
průkazky zdarma pro nové čtenáře. 
Návštěvníci knihovny měli možnost za-
koupit za symbolickou cenu vyřazené 
knihy. 
Výhercům čtenářské soutěže, jmenovitě: 
Erlebach Vilém, Erlebach Hynek, Němec 
Jan, Chrtková Tereza, Hejduk Martin a 
Balatková Nikola, jsme předali drobné 
dárky.
l „Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór: 
Duch Krkonoš“ – 
Vl. výtvarná soutěž, vyhlášená Centrem 
informací a regionálního vzdělávání 

v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna“. 
Této mezinárodní výtvarné soutěže se 
zúčastnily děti ze ZUŠ Tanvald vedené 
pí Hadravovou a studenti z gymnázia 
Tanvald vedeni pí Matěáskovou. 
l Výstavy v knihovně
19. 10. – 13. 11. 
– výstava „Obrázky a vitráže“ 
pí Heleny Schmiedové
16. 11. – 11. 12. 
– výstava „Přehrady Jizerských hor“, 
kterou pro vás připravili studenti OA 
Tanvald. Vernisáž výstavy se koná 
16. 11. v 16.00 hod.
l 1. 12. – 31. 12. Výstava - „Vánoce, 
vánoce přicházejí…“ paní Ivety Zeid-
lerové. Vánoční dekorace a ozdoby si 
nemusíme vždy pořizovat v obchodech, 
stačí rozhlédnout se kolem sebe…

l Soutěž
„Sněhová vločka“ – vyhlašujeme tvo-
řivou soutěž pro děti do osmnácti let. 
Vyrobte či namalujte jakoukoli technikou 
sněhovou vločku maximálně do velikos-
ti A4. Svá dílka můžete odevzdávat 
osobně v knihovně nebo zaslat na adresu: 
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 
350, 468 41 Tanvald. Nezapomeňte 
uvést jméno, věk, telefon  a adresu. 
Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2009. 
Výherci jednotlivých věkových kategorií, 
které vybere odborná porota, budou 
odměněni hodnotnými knižními dary dne 
14. 12. 09. Jména výherců budou zve-
řejněna na internetových stránkách 
města Tanvaldu od 7. 12. 2009.

-mk-

Mìstská knihovna (tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)
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F Pronajmu E
zavedenou restauraci 

v Kořenově 
s celodenním a 

celoročním provozem. 
Restaurace je plně vybavena 

včetně kuchyně. Pouze 
vážným zájemcům s praxí.

Tel.: 603 111 253

HOTEL ADRIA V KOŘENOVĚ NABÍZÍ 
FIRMÁM USPOŘÁDÁNÍ VÁNOČNÍHO 

VEČÍRKU, VČETNĚ ROZLUČKY 
S PRÁVĚ KONČÍCÍM STARÝM ROKEM. 

Prostory restaurace, s příjemným personá-
lem a kapacitou cca 50 lidí, budou vyhra-
zeny pouze pro vaši společnost, kde si 
příjemně nejen posedíte, skvěle se najíte a 
napijete, ale i zatancujete na živou hudbu, 
kterou, pokud si budete přát, rádi zajistíme. 
Tato nabídka se týká i rodinných oslav. 
Odvoz do Tanvaldu a do Desné je zajištěn. 

Tel.: pan Martin Zima 483 399 172

Odvoz 
a likvidace 

fekálií
Telefon 777 822 890

DÁMY: SUPER NABÍDKA!
Ü  Pro každou klientku máme při 
pátém doplnění nehtů francouzskou 
manikúru ZDARMA!
Ü  Pracujeme s profi nehtovou 
kosmetikou.
Ü Srdečně vás zveme do kadeřnictví 
Tanvald, v Krkonošské ul., vedle 
drogérie.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
S. Berková 775 624 888
I. Albertová 776 100 175

BUFET – JÍDELNA SLUNEČNICE
Krkonošská 496, Desná II., 777190858

OD 1. 9. 2009 NOVÁ PROVOZNÍ DOBA!
Po – Pá: 8 – 17 hod., So, Ne: 11 – 17 hod.

ROZVOZ OBĚDŮ zdarma blízké okolí 
Cena 53,50 Kč (polévka + hlavní jídlo)

ZVĚŘINOVÉ HODY – SO + NE 21. – 22.LISTOPADU 
11 – 17 hod. přijďte ochutnat tradiční speciality

v úpravě šéfkuchaře Edy Nedvěda.

ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ
každou středu 9 – 11 hodin v 1. patře budovy Tescoma

nebo dle dohody, poradenství je zdarma

uu darujte zdraví k vánocům uu 
přírodní metody řešení zdravotních problémů, skvělé výsledky

Váš zdravotní poradce:         Eva Beranová        tel.: 603 279 748
e-mail: zdraviprotebe@seznam.cz               www.okg-fit.cz/evaber

Koncem léta proběhlo opět losování 
zákaznických karet v lékárně U Aesculapa.

1. cenu 
v hodnotě 5000 CZK 

vyhrála paní 
Prusíková Ivana

2. cenu 
v hodnotě 3000 CZK

vyhrál pan 
Lacina Oldřich

3. cenu 
v hodnotě 2000 CZK

vyhrál pan Lhotský Karel

Výhercům 
gratulujeme!

Váš lékárník PharmDr. Milan John

800 366 000 www.pujckated.cz

RYCHLÁ P�J�KA BEZ POPLATK� TE�

�et�it není �patné,...

ale u�ít si TE�
je lep�í !

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.
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VÝUKA ANGLIČTINY PRO KOHOKOLIV
Charakteristika výuky: Výuka probíhá uvolněnou metodou pro radost, 
zábavu a hlavně komunikaci. Výukový program je připraven dle indivi-
duálních či skupinkových vědomostí, je tzv. ´šit na míru.´
Individuální výuka:   250Kč/60 min
Skupinová výuka:  Studenti Kč/60 min
Každý 2 200 Kč
Každý  3 140 Kč
Každý 4 100 Kč

Kontakt: Dita Vohlídalová – výuka jazyků, E-mail: vohldi@seznam.cz, 
tel.: 773 491 426, 483 306 251

Tanvald, Desná a okolí

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ V TANVALDĚ
l navštěvujeme klienty v oblastech hůře dostupných vzhledem k umístění 
teritoriálních pracovišť
l v mobilní kanceláři si můžete vyřídit veškerá svá podání: změny, přihlášky 
pojištěnců, podání přehledů, atd.

KDE NÁS NAJDETE?  POLICIE ČR (recepce), Poštovní 242, TANVALD
ÚŘEDNÍ HODINY:   v úterý jednou za 14 dní od 13.00 do 15.00 hodin 
 dle rozpisu na www.zpmvcr.cz 
 „výjezdy mobilního pracoviště“

Přijďte navštívit nově otevřenou prodejnu
se sportovním zbožím

Krkonošská 134 (u tescomy)
Otevřeno: po – pá: 9 – 17hod (12 –12.30 přestávka)

So: 9 – 11

    infolinka: 844 121 121              infomail: info@zpmvcr.cz             internet: www.zpmvcr.cz
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Listopadové pozvánky do okolí

Již podvanácté letos pořádala OA 
Tanvald pětidenní poznávací zájezd do 
spřáteleného města Burbach pro studenty 
3. ročníku.

V pondělí 14. září v 6 hodin večer do-
razili studenti se třemi kantorkami a ve-
dením školy do malého města, ležícího 
v cípu Severního Porýní-Vestfálska v zá-
padním Německu. Studenti se ubytovali 
v náhradních německých rodinách a už 
od úterý je čekal bohatý program. 
Navštívili německou obdobu českého 
parlamentu, zemský sněm, a podívali se 
z ptačí perspektivy na hlavní město 
Düsseldorf z televizní věže. Byli na ex-
kurzi ve velkoskladě firmy Lidl, kde se na 
jednu minutu ocitli v zimě -45 °C. Projeli 
se po letištní ranveji Siegerlandského 
letiště a obdivovali romantické uličky 
města Herborn, kde učil Jan Ámos 

Zájezdy do Polska
Zájezdy do Polska do Jelení Góry se budou konat nadále za cenu 110 korun, 
nejen ve čtvrtky. Další plánované termíny jsou: 19. 11. a 10. 12. 2009. Přičemž 
v listopadu se pojede nikoliv do Jelení Góry, ale do Kudova Zdroje za 200 korun. 
Od října přihlášky a platby přijímají pracovnice tanvaldského infocentra denně 
od 9 do 17 hod. (polední přestávka 12,30 – 13 hod.), v sobotu od 9 do12 hod.
  -abr-

Pozvánka do Smržovky
www.smrzovka.cz nebo 483 369 325 
l  1. – 30. 11. Petr Preussler – 
Tanzanie, výstava fotografií.
l 6. 11. Cestujeme v pátek… tentokrát 
okolo Asie s Kamilou Hamplovou a 
Davidem Kotrbancem. Povídání s promí-
táním od 18 hodin v Kinoklubu.
l 14. 11. Den válečných veteránů – 
vzpomínka na oběti všech válek, pochod 
s členy klubů vojenské historie ze 
Smržovky přes Tanvald do Desné.
l 27. 11. Poslední leč, od 20 hodin 
v Parkhotelu.
l 29. 11. Rozsvícení vánočního
stromu v 18 hodin před Zámečkem.
Pozvánka do Desné
l Od 4. 10. do 12. 11. výstava obrazů 
Wilhelma Riedela ve výstavních prosto-
rech Riedlovy vily. Vstupné 30 Kč.
l  7. 11. od 17.00 v Riedlově vile 
Komentovaná prohlídka obrazů 
Wilhelma Riedela. Prohlídku povede 
Mgr. Zuzana Štěpanovičová z Oblastní 
galerie v Liberci.
l 19. 11. 2009 – 31. 1. 2010 Vladimír 
Balcar – Barvy Jizerských hor – 
olejomalba. Vernisáž 19. 11. od 17.00.

TJ SEBA Tanvald uspořádala 19. září 
2009 ve sportovním areálu Autokemp 
další ročník závodů žactva, dorostu, 
dospělých a handicapovaných sportovců 
v přespolním běhu. Nejenže tanvaldští 
tradičně posbírali většinu medailí, ale 
coby pořadatelé byli hodnoceni na nej-
vyšší úrovni jak s ohledem na kvalitu 

tratí, tak i s vlastním průběhem závodů. 
Výsledky a fotodokumentaci najdete 

na www.tjsebatanvald.cz. Poděkování 
patří všem pořadatelům, panu Maškovi, 
ABB, Městu Tanvald a samozřejmě všem 
tanvaldským reprezentantům z TJ SEBA 
Tanvald.

Za pořadatele Vladimír Vyhnálek

Pohár Města Tanvaldu proběhl v září 

Žádné jiné město Libereckého kraje se 
nemůže pochlubit účastí na celostátní 
soutěži v plavání Plavecká štafeta měst. 
Tanvald se do plavecké štafety zapojil 
v kategorii měst ČR do dvaceti tisíc oby-
vatel. Organizátoři akce TJ SEBA 
Tanvald, Gymnázium Tanvald a DDM 
Tanvald uspořádali tento závod v celo-
státně jednotném termínu 7. 10. 2009 
v krátkém bazénu Tanvaldského Gym-
názia. Za Tanvald se plavecké štafety 
zúčastnilo sto dvanáct plavců, převážně 

žáků a studentů tanvaldských škol. Jejich 
výkony, přepočítané na body podle věku, 
stačily na celkově pěkné osmé místo 
v ČR v naší kategorii.

Stalo se již tradicí, že v souvislosti 
s konáním Plavecké štafety měst orga-
nizují pořadatelé i plavecké závody, 
které určí nejrychlejší plavce Tanvaldu 
v deseti kategoriích. Nejrychlejší plavce 
v jednotlivých kategoriích odměnili pořa-
datelé medailí a diplomem.

Za pořadatele Vladimír Vyhnálek

Plavecká štafeta měst a mistrovství Tanvaldu

Basketbalový turnaj mužů
Tradičního basketbalového turnaje, or-
ganizovaného TJ SEBA Tanvald v rámci 
Tanvaldských slavností se zúčastnila 
družstva z Tanvaldu, Smržovky a z 
Prahy. Vynikající sportovní úroveň turna-
je přinesla divákům ve sportovní hale 
nevšední zážitek.
Program domácích zápasů ve spor-
tovní hale v listopadu a prosinci:
 20. 11. Pá 18 Ta – BK Vratislavice
 27. 11. Pá 18 Ta – Bižuterie Jbc B
 4. 12. Pá 18 Ta – Draci Jablonec
 11. 12. Pá 18 Ta – Bižuterie Jbc A

V. Hošek

TJ SEBA a jeden tisíc startujících!

Komenský. Plavili se na výletní lodi 
středním tokem Rýna, oblasti jednoho 
z největších výskytů hradů a zámků 
v Evropě, územím, kde se už staletí 
pěstuje vinná réva.

Po náročném týdnu se vrátili 18. září 
navečer, obohaceni o zajímavé zážitky 
a nové poznatky o sousední zemi. Velký 
dík patří Fondu česko-německé budouc-
nosti, který každoročně přispívá, už od 
začátku této tradice, na tyto zájezdy. Ty 
nejenže utužují přátelství mezi Tanval-
dem a Burbachem, ale je to také obrov-
ská a cenná zkušenost pro studenty, 
kteří poznali, že nestačí se naučit grama-
tiku a pár frází, ale že je nutné aktivně 
jazyk používat v praxi a pamatovat si více 
než jen základní slovíčka.

Martina Votočková, 
III. ročník OA Tanvald

Basketbal

Od 1. 10. je v Krkonošské ulici 604 otevřena pobočka

UNIQA pojišťovny, a. s.
Otevřeno je každý všední den od 9,00 do 17,00.

Můžete zde uzavřít pojištění vozidel, majetku, osob, 
podnikatelská pojištění, stavební spoření.

Přijďte si dát kávu a dozvědět se, co je nového 
v oblasti pojištění a dalších finančních produktů.

Opravy oděvů 
v krejčovství

Hana Kokšalová
Jana Švermy, Smržovka

Provádíme:
Výměny zipů a u bund, kalhot, 

zkracování, povolování, 
štepování prodřených džín, 

šití záclon.
Tel.: 483 322 044, 728 181 671

Poznávací zájezd OA Tanvald

l 1. 11.  O chytré horákyni – divadelní 
představení pro rodiče s dětmi od 15.00 
v Riedlově vile. Vstupné 20 Kč. 
l 28. 11. Společenský ples Města 
Desná. Tradičně první ples sezóny se 
uskuteční v KD Sklář od 20 hod. K tanci 
a poslechu zahraje DOMESTIC Jiřího 
Lejska. Vstupenky za 150 Kč v předpro-
deji od 2. 11. v Riedlově vile. Rezervace 
na tel.: 483 383 019 nebo na e-mailové 
adrese: desenske.noviny@seznam.cz 
Desná v prosinci
l 6. 12. od 15.00 Klaunův vánoční 
stromeček – divadelní představení pro 
rodiče s dětmi v Riedlově vile. 
l 10. 12. od 19.00
Předvánoční Ro©kování 
s Jiřím Černým 
l 12. 12. Předvánoční muzicírování 
Sboru dobrovolných muzikantů
Kino Alfa Desná
Vstupné do kina i nadále za 50 korun. 
Diskotéka každý pátek. Vstupné 30 Kč. 
l 4. 11. od 19.00 hodin – Muži v říji 
– příjemná, lehká komedie o malosti.
l 18. 11. od 17.00 hodin – Jánošík – 
Pravdivá historie – Historický film, 
Polsko/Slovensko/Česko, 2009, 140 min. 

Myslivecké sdružení "Tři jedle" Tanvald 
přijme do svých řad nové členy, kteří mají 
rádi přírodu a zvěř, přičemž jsou ochotni 
pro tuto činnost obětovat i část svého 
osobního volna.

Cílem mysliveckých organizací je vy-
chovávat odborně vyspělé členy s pat-
řičnou mysliveckou morálkou a právním 
vědomím. Myslivci jsou historicky prvními 
ochránci přírody a rovněž zlepšují i pří-
rodní prostředí a se svými znalostmi 

pomáhají udržovat rovnováhu v přírodě. 
Spolupracují i s Ministerstvem životního 
prostředí ČR.

V krátké době bude pro zájemce zahá-
jen myslivecký kurz, který pořádá 
Okresní myslivecký spolek v Jablonci 
nad Nisou. Bližší informace je možné 
získat vždy v pondělí a ve středu, v době 
od 14 do 16 hod. na tel: 484846306, 
773266213, 724249728.

MS "Tři jedle" Tanvald. 

Myslivci zvou zájemce do svých řad

Tak přibližně takový je celkový počet 
sportovců z Libereckého kraje, pro které 
v září a začátkem října uspořádali pořa-
datelé z TJ SEBA Tanvald ve spolupráci 
s DDM Tanvald a Gymnáziem Tanvald 
řadu akcí. 
Pohár běžce Tanvaldu 2009/10
Vánočkový přespolní běh, účast 342 

závodníků z MŠ a I. stupně ZŠ, vánoč-
kový cyklokros, účast 54 cyklokrosařů 
z řad dětí 1. až 5. třídy ZŠ, vánočkový 
atletický trojboj, 391 účastníků z MŠ a 
I. stupně ZŠ.

Těmito závody pokračoval originální 
seriál závodů pro nejmladší sportovní 
nadšence. Pořadatelé z TJ Seba 
Tanvald, DDM Tanvald a Gymnázia 
Tanvald využili babího léta a uspořádali 

tři závody letošního ročníku Poháru běž-
ce Tanvaldu, včetně organizačně nejslo-
žitějšího atletického trojboje. Výbornou 
práci, kromě všech závodníků, zde před-
vedli studenti tercie Gymnázia v Tan-
valdě, kteří jako rozhodčí na všech třech 
závodech nepřipustili žádnou výhradu ze 
strany závodníků ani početného publika 
z řad učitelů a rodičů. Další závody, běh 
na lyžích (krátké a dlouhé tratě) a slalom, 
uspořádají TJ Seba Tanvald, Gymnázium 
Tanvald a DDM Tanvald v závislosti na 
povětrnostních podmínkách v měsíci 
lednu a únoru. Velké poděkování patří 
panu Maškovi, Městu Tanvald a RK 
Viktora za trvalou podporu tohoto neví-
daného projektu. 

Vladimír Vyhnálek


